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 Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2014-03-06  kl 10 00-15 30 
 
Beslutande Johnny Holmgren (FP) ordförande 
 Ulf Vidman (M) 
 Eva-Marie Stabbfors (KD)   
 Lilian Mörtsell (C) 
 Erold Westman (KL)  
 Peter Åberg (S) 
 Gunnar Andersson (S) 
 Gull-Britt Larsson (S) 
 Sven-Åke Pennling (S) tjänstgörande ersättare   
    
     
Övriga Eva Andersson förvaltningsekonom 
 Åsa Svahn nämndsekreterare 
   
  
Utses att justera Peter Åberg   
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Storuman 2014-03-11 Paragrafer §§ 1-15  
 
 
Underskrift Sekreterare ………………………………………………….        
 Åsa Svahn 
                      
                    Ordförande …………………………………………………..      
 Johnny Holmgren      
 
                    Justerande  …………………………………………………. 

    Peter Åberg

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

 
  Organ                                             Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2014-03-06  

   
Datum för anslags uppsättande 2014-03-12 Datum för anslags nedtagande 2014-04-02 
   
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

 

   
Underskrift   

 Åsa Svahn 
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FKUN § 1 
   
Information 
 
Gudrun Hedberg (SYV Skytteanska skolan och Gymnasiet) och Joanna Micaels 

(SYV  Röbroskolan och Lärcentra) redogör för sitt arbete med studie- och yrkes-

vägledning i kommunens skolor.  

 

Ordförande meddelar att Rehabkollen (policy för arbetsanpassning och rehabilite-

ring som antogs av kommunstyrelsen 2013-02-05 § 10) arbetar alla enheter efter.  

---- 
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FKUN § 2 
   
Föregående protokoll 
 
I ett led att förbättra nämndens styrning, uppföljning och verksamhetskon-
troll går man igenom protokoll från nämndens sammanträde 16 december 
2013. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att redovisat protokoll inte föranleder någon åtgärd och läggs därmed till 
handlingarna. 
---- 
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FKUN § 3  FKUN/2011:11 – 600 
 
Fadderbesök på enheterna 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2013-04-24, § 32 beslutade att 
uppföljning av inkomna fadderrapporter sker vid varje nämnd. 
 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  

 

att fadderrapporterna läggs ut så att de kan läsas av ledamöterna på läsplattan. 

---- 

 
 
 
 
 
 
  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 5 (18)  
   
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2014-03-06 
 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  
 
FKUN § 4  FKUN/2011:15 – 609 
 
Kränkande behandling 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande påtalar vikten av att 
det arbetas aktivt ute på enheterna för att förhindra mobbing och trakasse-
rier bland barn och elever.  
 
Förvaltningschefen redogör för hur likabehandlingsplanerna arbetas med på 
de olika enheterna med uppföljning m m.  
 
Enheternas likabehandlingsplaner finns tillgängliga på deras respektive 
hemsidor. 
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2011-01-21, § 19 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2011-12-09, § 113 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2012-06-21, § 59 

 
att enheterna fortsätter med sina besök på nämnden för att berätta hur de ar-
betar med likabehandlingsplanerna. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  

 
att till nästa nämnd inbjuda representanter från Röbroskolan så de får be-
rätta hur de arbetar med likabehandlingsplanen. 
---- 
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FKUN § 5  FKUN/2014:5 – 600 
 
Rapport verksamhetsutveckling/kontroll år 2013 
 
Ingvar Fischer, controller, har gjort en rapport över verksamhetsutveck-
ling/kontroll i Storumans kommun för 2013.  
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2014-01-29, § 5 
 
att till nämnden bjuda in Ingvar Fischer, för att presentera rapporten. 
 
Vid dagens sammanträde redogör Ingvar Fischer rapporten och svarar på 
frågor kring denna. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  

 
att godkänna redovisningen av rapporten. 
---- 
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FKUN § 6  FKUN/2012:43 – 600 
 
Verksamhetsberättelse 2013 
 
Inför 2013 års bokslut skall nämnden upprätta verksamhetsberättelse.  
 
Verksamhetsberättelser är en redogörelse för alla som berörs av kommunens verk-

samhet. 

 

Verksamhetsberättelsen ska därför innehålla: 

Ekonomiskt resultat. 

Verksamhetsberättelse innehållande ekonomisk redogörelse, viktiga händelser och 

kommentarer till avvikelser i verksamheten. 

Måluppfyllelse – bland annat skall nyckeltal som mäter målen från verksamhets-

planen redovisas 

 

Vid dagens sammanträde redogör förvaltningsekonomen det ekonomiska utfallet 

för 2013 samt verksamhetsberättelsen i förkortad version.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna förkortad version av verksamhetsberättelsen för 2013, 

 

att besluta om resterande del vid nästa nämnd. 

---- 
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FKUN § 7  FKUN/2014:13 – 600 
 
Förteckning organisationsplan 2014 
 
I verksamhetsplanen står det att nämnden skall fastställa en förteckning och 
organisationsskiss som beskriver verksamhets- och ekonomiansvaret i 
nämnd och förvaltning. 
 
Vid dagens sammanträde redogör förvaltningsekonomen det utskickade för-
slaget på förteckning och organisationsplanen för 2014. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  

 
att fastställa förteckning och organisationsplan för 2014 efter vissa redak-
tionella ändringar. 
---- 
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FKUN § 8  FKUN/2011:76 – 809 
 
Revidering av bidragsregler till studieförbunden 
 
Beredande organs förslag 
Kulturansvarig Kaarina Åströms tjänsteutlåtande 2014-01-10 
 
Vid dagens sammanträde redogör Kaarina Åström det reviderade förslaget 
på bidragsregler till studieförbunden. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att fastställa de nya bidragsreglerna till studieförbunden. 
---- 
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FKUN § 9  FKUN/2014:21 – 812 
 
Ansökan om bidrag till ideella arrangemang 
 
Tärna IK Fjällvinden har till kommunen inkommit med ansökan om bidrag 
till tre olika ideella arrangemang (Laxfjället Runt – motionslopp längdåk-
ning 22 februari och Fjällvindenterrängen och Lilla Terrängen 2 augusti). 
 
Beredande organs förslag 
Kulturansvarig Kaarina Åströms tjänsteutlåtande 2014-02-19 
 
I tjänsteutlåtandet står följande: 
 
TIK är arrangör för tre olika ideella arrangemang och söker bidrag för 
dessa. 
 
Med hänvisning till det regelverk som gäller angående övrigt bidrag så kan 
varje förening årligen få 50 % av investeringskostnaderna täckta och med 
ett maximalt årligt bidrag om 2000 kronor. Blankett finns att hämta under 
kommunens hemsida. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att Tärna IK Fjällvinden får ansöka om övrigt bidrag enligt tjänsteutlåtan-
det. 
---- 
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FKUN § 10  FKUN/2013:116 – 608 
 
Läsårstider 2014/2015 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  

 
att anta följande läsårstider för 2014/2015: 
 
Grundskolan 
 
Höstterminen 2014 2014-08-21—2014-12-19 
Höstlov  2014-10-27—2014-10-31 (vecka 44) 
 
Vårterminen 2015 2015-01-08—2015-06-12 
Sportlov  2015-03-02—2014-03-06 (vecka 10) 
Påsklov  2015-04-07—2015-04-10 (vecka 15) 
Lov  2015-05-15 
 
Gymnasiet 
 
Höstterminen 2014 2014-08-20—2014-12-19 
Höstlov  2014-10-27—2014-10-31 (vecka 44) 
 
 
Vårterminen 2015 2015-01-08—2015-06-11 
Sportlov  2015-03-02—2014-03-06 (vecka 10) 
Påsklov  2015-04-07—2015-04-10 (vecka 15) 
Lov  2015-05-15 
---- 
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FKUN § 11  FKUN/2014:12 – 612 
 
Gymnasiesärskola 
 
Förvaltningschefen redogör för regelverket när det gäller införandet av 
gymnasiesärskola. 
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2014-01-29, § 3 
Rektor Per-Daniel Liljegrens tjänsteutlåtande 2014-01-29 
 
Vid dagens sammanträde redogör Per-Daniel Liljegren (rektor Luspengym-
nasiet), vilka förutsättningar som behövs för införande av gymnasiesärskola 
i Storuman. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  

 
att ge förvaltningschefen i uppdrag göra en ekonomisk kalkyl av de olika 
alternativen . 
---- 
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FKUN § 12  FKUN/2014:17 – 614 
 
YH-utbildning - bergmaterialingenjör 
 
Myndigheten för yrkeshögskolan har godkänt ansökan om att starta en ut-
bildning till bergmaterialingenjör. Nämnden måste godkänna att den står 
som huvudman för denna utbildning. 
 
Vid dagens sammanträde redogör Per-Olov Lycksell (rektor YH-utbildning) 
och Lina Forsebrant (chef för Lärcentrum och biblioteksverksamheten) den 
prognostiserade kalkylen för YH-utbildningen Bergmaterialingenjör.   
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att stå som huvudman för denna utbildning. 
---- 
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FKUN § 13  FKUN/2014:26 – 627 
 
FTS (Företag tillsammans mot sexuella övergrepp på barn) 
 
”Företag Tillsammans mot Sexövergrepp på Barn” arbetar med att före-
bygga sexuellt utnyttjande av barn genom information, seminarier och ut-
bildningsmaterial. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att ge ordförande medgivande att tillsammans med näringslivet stödja TFS  
arbete. 
---- 
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FKUN § 14  FKUN/2014:14 – 600 
 
Kurser och konferenser 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att anmäla Eva-Marie Stabbfors till seminariet ”Barn och ungas hälsa i 
Västerbottens län” den 3 april 2014 i Umeå. 
----  
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FKUN § 15 
   
Meddelande 
 
FKUN/2014.1 
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 13:69 – Tekniksprånget i 
kommuner och landsting/regioner. 
 
FKUN/ 2013.145 
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 13:51 – Barns skulder. 
 
FKUN/2013.147 
Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 13:70 – Värdesäkring av er-
sättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått 
försäkringsskydd enligt AGS-KL. 
 
FKUN/2013.148 
Sveriges Kommuner och Landsting – Överenskommelse mellan staten och 
SKL om att stärka barnets rättigheter i Sverige. 
 
FKUN/2013.142 
Skolverket – Särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar och nation-
ellt godkända idrottsutbildningar. 
 
FKUN/2013.46 
Skolverket – Beslutsmeddelande statsbidrag för karriärtjänster 1 juli – 31 
december 2013. 
 
FKUN/2012.7 
Skolverket – Beslutsmeddelande statsbidrag för Lärarlyftet II höstterminen 
2013. 
 
FKUN/2013.97 
Arbetsmiljöverkets besök på Röbroskolan. 
 
FKUN/2013.43 
Skolverket – 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturve-
tenskap. 
 
FKUN/2013.149 
Statistiska centralbyrån – statsbidrag avseende förskola, fritidshem och an-
nan pedagogisk verksamhet bidragsåret 2014, utfall. 
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FKUN § 15 
 
FKUN/2014.2 
Skolverket – statsbidrag för utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet 
2014. 
 
FKUN/2013.78 
Protokollsutdrag KS/2013-11-12, § 136 – Nämnders och bolags planering 
för extraordinära händelse och kriser. 
 
FKUN/2013.151 
Protokollsutdrag KF/2013-11-26, § 105 – Medborgarförslag – komplette-
ring av ägardirektiv till Fastighets AB Umluspen avseende inomhustempe-
ratur i äldreboenden och förskolor. 
 
FKUN/2012.43 
Protokollsutdrag KF/2013-11-26, § 113 – Delårsrapport januari-augusti 
2013 för Storumans kommun. 
 
FKUN/2013.92 
Protokollsutdrag KF/2013-11-26, § 114 – Principer för hantering av inve-
steringsbudget  
fr o m 2014. 
 
FKUN/2013.14 
Protokollsutdrag KF/2013-11-26, § 116 – Budget 2014-2015. 
 
FKUN/2014.4 
Skolverket – statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen 
2014. 
 
FKUN/2014.6 
Länsstyrelsen Västerbotten – Ändringsbeslut angående projektet ”Sevärt 
Lappland i Storuman kommun”. 
 
FKUN/2013.108 
Skolverket – Beslutsmeddelande – maxtaxa, fastställda bidragsramar för 
2014. 
 
FKUN/2014.7 
Protokollsutdrag KS/2013-12-17, § 157 – Bidrag till kulturarrangemanget 
”Kul-tur-tåget” 
 
FKUN/2013.150 
Migrationsverket – Beslut om ersättning för utbildning grundskola. 
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FKUN § 15 
 
FKUN/2013.150 
Migrationsverket – Beslut om ersättning för utbildning gymnasieskola. 
 
FKUN/2014.9 
Överenskommelse mellan Storumans sjukstuga och Storumans kommun för 
utförande av vaccination. 
 
FKUN/2014.10 
Bonus Copyright Access – Avtal om kopiering och tillgängliggörande i 
skolorna. 
 
FKUN/2014.11 
Skolverket – Information om karriärtjänster och kravet på legitimation. 
 
FKUN/2013.41 
Fastighets AB Umluspen – Avtalstillägg för lokalvård Parkskolan. 
 
FKUN/2012.113 
Region Västerbotten – avtal avseende stödinsatser för unga kvinnor och 
män som inte fullföljt sin skolgång. 
 
FKUN/2014.19 
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden – Beslut om riskklassificering samt 
årlig kontrollavgift. 
 
FKUN/2014.11 
Skolverket – Dags att ansöka om statsbidrag för karriärtjänster. 
 
FKUN/2013.142 
Ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning (alpin skidåkning och ar-
brytning) 
 
FKUN/2013.102 
Skolinspektionen – Beslut uppföljning efter riktad tillsyn av Storumans 
kommun inom området rätten till modersmålsundervisning i nationella mi-
noritetsspråk i gymnasieskolan. 
 
FKUN/2014.18 
Skolverket – Lärarlyftet II, vårterminen 2014. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av med-
delanden. 
---- 


